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Kiértékelő értekezlet - Biztonságban a Közép-Tisza vidékén
Az igazgatóság területén közvetlen
védbiztonságot
veszélyeztető
hiányosság nincs, a már megvalósult
fejlesztéseknek,
a
fenntartási források bővülésének,
a hatékonyabb gépesítésnek, s
nem utolsósorban a közfoglalkoztatásnak köszönhetően az ár- és
belvízvédelmi,
valamint
a
vízhasznosítási
művek
fenntartottsági szintje jelentősen javult
a korábbi évekhez képest –
összegezhetőek
az
őszi
felülvizsgálatokat
kiértékelő
értekezleten elhangzottak. Persze
szó sincs arról, hogy minden
tökéletes
lenne,
ezért
a
megoldandó feladatok és a jövő

évi intézkedési terv is szerepeltek a
napirenden. A november 17-én, a
Szolnoki
Szakaszmérnökség
tanácstermében tartott eseményt

Védelmi,gyakorlat
Szolnokon

Új korszak kezdődött
a Tisza-tó életében

Igazgatósági nap
Karcagon

A feltételezett helyzet szerint a
Felső-Tisza vidékén 24 óra alatt
100 milliméter körüli csapadék
hullott le, ami a magas talajvízszintek
miatt
nem
tudott
beszivárogni a földbe, ezért a
Tiszán a 2000. évihez hasonló
méretű árhullám alakult ki. A
rendkívül gyors vízszintemelkedéssel párhuzamosan igazgatóságunk
október 19-én reggel 8 órakor I.
fokú, 8.30-kor II. fokú, 9 órától III.
fokú
pedig
árvízvédelmi
készültséget rendelt el, majd
kezdeményezte a rendkívüli árvízvédelmi készültség elrendelését.
(Cikkünk a 7. oldalon)

A 43 éves Kiskörei Vízlépcső
első üzemelési szabályzatai
ideiglenes jelleggel íródtak,
hiszen a végleges kiépítés több
ütemben zajlott. Mivel a Tiszató vízszintjének szabályozásában a vízerőmű is szerepet
játszik, egyszerre két engedély
módosítására is szükség volt. A
környezetvédelmi
engedély
birtokában 2016. szeptember 7én
született
meg
a
duzzasztómű, majd szeptember
23-án a vízerőmű megújult
vízjogi üzemelési engedélye.
(Írásunk az 5-6. oldalon)

(Összeállításunk a 12. oldalon)

dr. Kállai Mária, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal
vezetője nyitotta meg.
(Folytatás a 2-4. oldalon)

Kiértékelő értekezlet - Biztonságban a Közép-Tisza vidékén
(Folytatás az 1. oldalról)
Az emberiség örök harca a
természet káros hatásaival, amely
napjainkban egyre erősebb és
váratlanabb kihívásokat jelent
számunkra, felerősíti a biztonság
kérdését – kezdte beszédét a
kormánymegbízott. Hozzátette: a
felkészülés a várható eseményekre
ma már nem maradhat el egyetlen
olyan szervezet életéből sem,
amelyek az állampolgárok testi
épségéért és vagyonáért felelősek.
A biztonságnak a megteremtése,
megóvása
rengeteg
ember
munkájának
az
eredménye,
hatalmas gépezet működteti, és
ennek fontos része a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság is.
Az igazgatóság életében lényegében évzáróval egyenértékű a
minden évben esedékes őszi
felülvizsgálatokat
kiértékelő
értekezlet,
ahol
valamennyi
szakágazat beszámol az elmúlt
időszakban többek között az
elvégzett
munkáról,
a
létesítmények
állapotáról,
a
berendezések üzemképességéről, s
nem utolsó sorban a humán
erőforrás felkészültségéről. Az
értekezlet
kiváló
lehetőséget
teremt a továbbiakban szükséges
intézkedések
meghatározására,
illetve
a
rekonstrukciós
és
fejlesztési igények összegzésére.
Dr. Kállai Mária kitért arra, hogy a
megyei védelmi bizottság tagjai
ebben az évben 8 alkalommal
vettek részt az őszi felülvizsgálatok
keretében tartott bejárásokon, így
képet kaphattak arról, hogy milyen
létesítmények vannak, és milyen
feladatokat kell ellátniuk a
vízügyeseknek.
Jelezte,
hogy
elégedettségre ad okot az ez évben
elvégzett munka, hiszen több olyan
területen is sikerült jelentős

előrelépést
tennie
az
igazgatóságnak, ahol korábban
évekig nem volt mód.
Az őszi felülvizsgálat tapasztalatai
alapján megállapítható, hogy a
KÖTIVIZIG területén közvetlen
védbiztonságot
veszélyeztető
hiányosság nincs. Az árvízvédelmi
létesítmények a lehetőségekhez
mérten ápoltak és karbantartottak,
az árvízvédelmi szertárakban az
előírás
szerinti
védelmi
anyagkészlet rendelkezésre áll. Az
árvízvédelmi művek és tartozékok
karbantartottsága
a
magas
közfoglalkoztatotti
létszám
munkája nyomán, illetve a bővülő
fenntartási keretnek köszönhetően
a megelőző évekhez képest javult.
A
közfoglalkoztatottak
az
igazgatóság szinte teljes területén
többek között vagyonvédelmi,
cserjeirtási, kaszálás-gaztalanítási,
erdészeti,
parkápolási,
illetve
iszaptalanítási munkákat végeznek.
A KÖTIVIZIG által üzemeltetett 4300
kilométernyi
csatornahálózat
fenntartottsága meghaladta az 50
százalékot, ami példa nélküli
eredmény, s 10 százalékos
előrelépés az egy évvel korábbi
állapothoz képest.
A küszöbön álló fejlesztések
kapcsán dr. Kállai Mária szólt arról,
hogy
az
Európai
Unió
támogatásával és a Magyar Állam
társfinanszírozásával lehetővé válik
a tiszai hullámtér rendezése
Kiskörétől egészen Csongrádig,
valamint
az
árvízvédelmi
fővédvonalak
új
mértékadó
árvízszint szerinti kiépítése, illetve a
terhelésük csökkentése a Zagyva
visszaduzzasztással
érintett
szakaszán. Megvalósul a Jászság
vízgazdálkodási
rendszere
rekonstrukciójának első üteme, s
jut forrás két jelentős belvíz-
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rendszer (Örvényabádi, Villogó)
megújítására és fejlesztésére is.
Ezen túl modern üzemirányítási és
monitoring rendszer épül ki,
továbbá lehetőség nyílik a Kiskörei
Vízlépcső - az 1990-es évek végén
megkezdett, ám félbehagyott –
rekonstrukciójának folytatására.
A kormánymegbízott kifejtette: az
igazgatóság
folyamatosan
bizonyítja, hogy a vízkár-elhárítás
minden területén hatékony és
sikeres. A szakértelemmel, tudatos
munkával sikerült kivívni a
társadalom elismerését, amelyre
méltán lehet büszke a KÖTIVIZIG
minden
dolgozója.
Végezetül
gratulált
az
igazgatóság
kollektívájának a magas szakmai
színvonalon
idén
elvégzett
munkájáért.

Dr. Kállai Mária kormánymegbízott

Lovas Attila igazgató megköszönte
az elismerő szavakat, majd átadta a
szót az igazgatóság felkért
munkatársainak,
akik
rövid
előadások keretében vázolták fel az
idén végzett munkát, ismertették az
őszi felülvizsgálatok tapasztalatait
és a jövőbeli feladatokat. Elsőként
dr. Kovács Sándor, a VO vezetője
adott
tájékoztatást
az
év
hidrometeorológiai eseményeiről, a

Lovas Attila igazgató

felülvizsgálatok és vízhozammérő
gyakorlatok
tapasztalatairól,
valamint a modellezési tevékenységről. Elmondta, az idei az egyik
legcsapadékosabb évünk lesz 1960
óta, ugyanakkor a sokévi átlagnál 1
fokkal melegebb.
Csibrán Zoltán osztályvezető (ÁFO)
kiemelte: az árvízvédelmi művek és
tartozékok állapota az elmúlt évben
tovább
javult,
melyben
közrejátszott a jelentős közfoglalkoztatott létszám. Arról is szólt
azonban, hogy a töltéseken több
helyen újra és újra megjelennek
kiüregelődések, ezek feltárása,
helyreállítása azonnali feladat. A
töltéskorona burkolatok állapota
szintén fokozatosan romlik, aminek
az egyre nagyobb forgalom és a
karbantartás hiánya az oka. A
rézsűburkolatok állapota több

helyütt ugyancsak kívánnivalót hagy
maga
után.
Továbbra
is
figyelemmel kísérjük – időszakonként mozgásvizsgálatot végzünk –
azokon a helyeken, amelyek már
hosszabb ideje potenciális veszélyforrást jelentenek.
Békési István osztályvezető (VÖO)
arra hívta fel a figyelmet, hogy a
mára kisebb belvízi elöntések is
nagyobb átemelt vízmennyiséggel
párosulnak, ami a csatornák
vízszállító
képessége
érdemi
javulásának következménye. A
4309 kilométernyi vízrendezési és
vízszétosztó létesítmények 2125
kilométerén végeztünk az idén
fenntartási munkákat, ami 49
százalékos arányt képvisel, jóval
nagyobbat, mint a megelőző
években. Az átvett csatornákkal
együtt
a
vízkormányzó
műtárgyaknak azonban a 60
százaléka
felel
meg
a
követelményeknek.
Az ÁKK-ról és a lokalizációs tervek
felülvizsgálatáról,
valamint
a
hullámtéri projektek helyzetéről
(THU, VTT) tartott prezentációt
Fazekas
Helga
osztályvezetőhelyettes (ÁFO), ügyeletvezető.
Ficzere
András
főerdész
előadásában
a
nagyvízi
mederkezelési tervek és az
erdőgazdálkodás
összefüggéseit
elemezve rámutatott: a Kiskörétől
Szolnokig a tiszai hullámtéri

A Hanyi-Tiszasülyi tározó töltéskaszálása gépláncban
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erdőterület
aránya
1930-tól
napjainkig
1054
százalékkal
gyarapodott.
Fehér Károly igazgatósági főgépész
többek között arról szólt, hogy az
elmúlt öt év alatt 2,5 szeresére (25
ezerre) nőtt a fenntartó gépek
üzemóra száma. Hozzátette: az új
karbantartó
gépek
beállítása
nemcsak
mennyiségi,
hanem
minőségi változást jelent a
fenntartási munkák végzésében.
Mályi Gábor területi főgépész az új
MÁSZ-hoz kapcsolódóan elvégzett
szivattyútelepi szivattyúk munkapontjainak vizsgálatáról számolt be,
ifj. Izsold István, KIMSZ ügyintéző
pedig a távfelügyeleti rendszer
alkalmazását ismertette a Kiskörei
Szmg. területén. Az akkreditált
mintavétel
vízkárelhárításban
(előrejelzésben,
döntéstámogatásban) betöltött szerepét emelte ki
előadásában Berényi Ágnes, a labor
munkatársa.
A társulati művek átvételével a
kezelt és üzemeltetett vízrendezési
és mezőgazdasági vízszolgáltatási
művek
vízjogi
engedélyeinek
rendezése az elkövetkező évek
egyik kiemelt és nagy volumenű
szakági feladata – fogalmazott
Sólyom
Péter
ügyeletvezető
helyettes. Hozzátette: mintegy 400
élő (és többségében elavult) vízjogi
üzemeltetési engedély átírása van
folyamatban, amelyek mellé az
engedély jellegétől függően 2-3
éven
belül
üzemeltetési
szabályzatot
és
földrészlet
kimutatást szükséges csatolni,
valamint rendelkezési jog igazolást.
Az engedéllyel nem rendelkező 360
létesítmény
esetén
vízjogi
fennmaradási engedélyt szükséges
készíteni és az engedélyezési
eljárást a vonatkozó jogszabályok
szerint le kell folytatni. A nagy
tömegű feladat mellé elavult tervek
és nyilvántartások, pontatlan

felmérések, hatósági hiánypótlások
„segítik” az egyéb feladatokkal
leterhelt
kollégákat.
Terveink
szerint az elkövetkező három évben
az
engedélyek
rendezését
végrehajtjuk, azonban a mögöttes
műszaki tartalom pontosítása
további nagy mennyiségű és
folyamatos munkát ad az abban
résztvevőknek.
Harsányi Gábor karcagi, Fejes Lőrinc
kiskörei, Felkai István mezőtúri és
Németh Miklós szolnoki szakaszmérnökök a területükön az
egyenszilárdságú
védképesség
megteremtése érdekében elvégzett
munkát ismertették röviden.
Horváth Lajos védelemvezetőhelyettes először a 85 pontból álló
2015/16. évi intézkedési terv
megvalósulását értékelte.
Hangsúlyozta: az abban rögzítettek
59
százaléka
teljesült
100
százalékosan, 41 százaléka részben,
illetve 27 százaléka áthúzódó
feladat. A 2016/17. évi intézkedési
terv közel 100 pontból áll, ennek
nagyobb része azonnali cselekvést
igénylő, a védképességet helyreállító intézkedés, kisebb része a
védelmi kockázatok csökkentése
érdekében
végzendő
feladat,
továbbá a védelmi információs

rendszer biztosításával összefüggésben adódik, valamint a vízkárelhárítás szakmai koordinációja
hatékonyságának javítását szolgálja.
A főmérnök a feladatok közül
kiemelte a hullámtéri VO. kövek
felkutatásának szükségességét, a
vízkészlet-gazdálkodás
elvárásait
kielégítő,
vízgyűjtő-gazdálkodási
alegység
szintű
modellek
felépítését,
a
nagyműtárgyak
fejlesztési
projekt
Kiskörei
Duzzasztómű
rekonstrukcióját
illetően a kivitelezési idejére, a
biztonságos
üzemetethetőség
érdekében,
részletes
építési
organizáció, technológiai utasítások
és megrendelői követelmények
kidolgozását. További tennivaló a
vízhasználat,számításához kapcsolódó műtárgyak kalibrálása, a
vízhozam jelleggörbék megszerkesztése, a kiskörei téli és a
szolnoki üzemi kikötők engedélyeztetési eljárásaihoz szükséges
feltételek vizsgálata, a stabil
szivattyútelepeken
üzemelő
szivattyúk optimális üzemelési
körülményeinek (üzemrend-jének)
meghatározása
a
csatorna
vízszállításának függvényében, a
Zagyva nagyág kisvízi szabályozási
tervének elkészítése és vízjogi
engedélyeztetése, a szivattyútelepi
nyomócsövek kamerás vizsgálatainak folytatása a Telekhalmi,
Mírhói, Sebes-éri, Dózsa II., illetve
Apavári szivattyútelepeken. A saját
üzemeltetés előkészítéséhez felül
kell vizsgálni a tárgyi eszközigényt, a
várható létszám alapján javaslatot
kell adni a szervezeti felépítésre
(feladatkörök, döntési jogok), át kell
tekinteni a meglévő üzemeltetési
dokumentációkat, engedélyeket,
előírásokat, fel kell tárni a
hiányosságokat, kritikus adottságokat, javaslatot adva azok
kezelésére. Végezetül Horváth Lajos

Horváth Lajos főmérnök
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megemlítette a védelmi szertárak
készleteinek felülvizsgálatát és a
javaslattételt az egységes és
optimális készletek kialakítására, a
Védelmi
Osztag
bevetési
konténerei készleteinek felülvizsgálatát és felszerelését, az
energia
auditálási
folyamat
elvégzését, s rendszerbe való
illesztését, árvízvédelmi gyakorlat
megtartását, valamint az őrházi
vízellátó
kutak
karbantartási
feladatainak elvégeztetését.
Felkért hozzászólóként Matuska
Zoltán tű. ezredes, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
igazgatója
nagy
eredménynek
minősítette
létesítményeink
karbantartottságának növelését. Megköszönte az
igazgatóságunkkal
kialakított
együttműködés gyakorlatát, s
reményét fejezte ki, hogy a közös
munka a jövőben is zökkenőmentes
marad.
Erre reagálva Lovas Attila igazgató
megjegyezte: egymásra vagyunk
utalva, és ez így is fog maradni.
Dobó Kristóf, az OVF Vízkárelhárítási Főosztálya nevében
köszönte meg az igazgatóság
munkáját.
Lovas Attila az értekezlet végén
bejelentette: Geigerné Veres Ágnes
osztályvezető (GAO) 2017. január
elsejével nyugdíjba vonul, majd
munkáját megköszönve egy nagy
csokor virággal kedveskedett neki.
Elmondta azt is, hogy Göblyös
László megbízatásának lejártával –
legutóbb a vízügyi hatóságnál
dolgozó - Bogdán Bélát nevezi ki az
Műszaki Biztonsági Szolgálat
élére, aki pár mondatban
bemutatkozott
a
kiértékelő
értekezlet résztvevői előtt.
Laczi Zoltán

Megújultak a Kiskörei Vízlépcső dokumentumai
Az 1973-ban üzembe helyezett Kiskörei vízlépcső létesítményei már közel 43 éve üzemelnek mondhatni
zavartalanul. Az első üzemelési szabályzatok ideiglenes jelleggel íródtak, hiszen a végleges kiépítés több
ütemben zajlott, valamint a távlati elképzelésekhez kellett igazítani az üzemelési szabályzatot.
A vízlépcső és tározótér építése
1968-ban kezdődött és két üteme
valósult meg. Első ütemben a
vízlépcső és létesítményeinek,
valamint a duzzasztással érintett
szakaszok folyószabályozási művei
készültek
el,
azokat
1973
áprilisában helyezték üzembe. Az
ezt követő 5 éves időszakban a
tározótér építési és rendezési
munkái zajlottak.
A tározótér üzembe helyezése és II.
ütemű feltöltés 1978 tavaszán
történt meg. Az 1978-1984 közötti
időszakban ez a duzzasztási szint
határozta meg az üzemrendet. Ezt
követte az 1984 utáni időszak,
amely a vízigények és a vízbázis víztartalék - képzés kielégítésére a
duzzasztási szint 25 cm-es megemelése történt, amely jelenleg is
érvényben van. Ez az üzemrend a
mindenkori vízigények kielégítésére
fókuszált. Azonban az elmúlt
időszakban már több olyan

hidrológiai esemény következett
be, amely a „rendkívüli”, azaz az
üzemrendtől eltérő üzemeltetést
tette
szükségessé.
Ennek
következtében
2012.
évben
kezdeményeztük először a vízjogi
üzemeltetési szabályzat módosítását a Vízügyi Hatóságnál. Az
érvényben lévő jogszabály – tekintettel a tárolt vízmennyiségre –
környezeti hatásvizsgálat készítését
írta elő. Sajnos ebben az időszakban
anyagi
forrás
hiányában
a
dokumentumot
nem
tudtuk
elkészíteni,
de
folyamatosan
kerestük a megoldást. Ennek
eredménye lett 2014-ben az a
példaértékű összefogás a Tisza-tavi
Sporthorgász Közhasznú Nonprofit
Kft, a Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatósága, a Magyar Turizmus
Zrt. Tisza-tavi Regionális Kirendeltsége, a Tiszavíz Vízerőmű Kft. és
igazgatóságunk között, amely
megosztva a rendelkezésre álló
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adatokat és költségeket lehetővé
tette a hatásvizsgálati dokumentáció elkészítését. Az egy teljes évet
felölelő és a Tisza-tó teljes
területére
kiterjedő
vizsgálat
alapján
több
változatott
készítettünk az üzemrend módosítására. Igazodva a megváltozott
igényekhez – főleg turisztikai,
valamint a halászati hasznosítás
figyelembe vételével – egy természet közeli üzemrendet állítottunk
össze. Ebben már nem csak a
vízszintek és az a meghatározóak,
hanem a vízhőmérséklet, az ívási
időszak és a turisztikai szezon
időpontjai is szerepet kaptak.
Szerepel benne a halak ívását
figyelembe vevő kétütemű tavaszi
feltöltés, valamint a vízhiányos
időszak esetén szükséges Kiskörefelső vízmércén mért 735 cm-es
megemelt nyári vízszint is. Ennek
megfelelően az alábbi táblázat
szerint épül fel az üzemrend:

Az
elkészült
környezeti
hatásvizsgálatot
benyújtottuk
környezeti
engedélyezésre.
Eközben
megkezdődött
az
üzemelési szabályzat átdolgozása
is. Ebben együttműködve a
vízerőmű üzemeltetőjével, a
jelenlegi gyakorlat és az eddig
előfordult „különös” események
figyelembe vételével elkészült az
új dokumentum. A környezetvédelmi engedély birtokában és
az új üzemelési szabályzat alapján
benyújtottuk a vízjogi üzemelési

engedély módosítására irányuló
kérelmünket. Tekintettel arra,
hogy a Tisza-tó vízszintjének
szabályozásában a vízerőmű is
nagy
szerepet
játszik,
így
egyszerre
két
engedély
felülvizsgálatára és módosítására
is szükség volt. Idén szeptember
7-én
született
meg
a
duzzasztómű, majd szeptember
23-án a vízerőmű megújult vízjogi
üzemelési engedélye. Ezzel egy
újabb korszak kezdődött el a
Tisza-tó életében, amely még min-

dig nem mondható állandónak,
hiszen a természet és az igények
állandó
változásához
a
mesterségesen
létrehozott
létesítményeket és az ember
munkáját folyamatosan igazítani
kell. A 2031. december 31-ig
érvényben lévő engedély alapján
üzemeltetett duzzasztómű és
vízerőmű üzemeltetési tapasztalatait összegyűjtve kell majd
felülvizsgálni az eltelt 15 év
üzemrendjét.
Kéri Brigitta

Vízrajzi bejárások a szakaszokon
Szeptember 20-án, a Karcagi
szakaszmérnökség
bejárásával
kezdődött meg a Vízrajzi osztály
őszi felülvizsgálatainak időszaka,
melyet október 13-án zárt a
Mezőtúri
szakaszmérnökség
bejárása.
A hagyományosnak számító vízrajzi
felülvizsgálaton az osztályvezetőn
és helyettesén kívül a központi,
valamint a szakaszokon dolgozó
területi felelősök vettek részt. A
bejárás célja a különböző állomások
megtekintése, eszközök, őri naplók

felülvizsgálata, észrevételek tétele
mind a szakaszmérnökség, mind
pedig a központ részéről.
Felszíni állomások mellett felszín
alatti, valamint felszín közeli kutak
állapotát vizsgáltuk meg, emellett a
hidrometeorológiai állomásokon is
megtekintettük a mérőeszközöket.
A nemrég telepített talajnedvességmérő
állomásokat
ugyancsak
megnéztük,
amelyek
adatait
rendhagyó módon egy internetes
linken keresztül lehet megtekinteni.

Idén februárban befejeződött a
Nagykunsági-főcsatorna
melletti
tanulmányi kutak fúrása, melyek
szintén
részét
képezték
a
bejárásnak.
Mind a négy szakaszmérnökségen
az állomások, illetve az ott működő
eszközök, berendezések állapota
kitűnő volt, mely a szakaszon
dolgozók valamint a központi
területi felelősök összehangolt
munkáját dicséri.
Rózsa Helga

Vízhozammérő gyakorlat a Milléren
Október 27-én, a Millér-csatornán
rendezte meg a központ Vízrajzi
Osztálya az éves igazgatósági
vízhozammérő gyakorlatot.
A hagyományokhoz híven idén is a
4 szakaszmérnökség mérőcsapata
vett részt az egynapos programon, mely kiegészült a Vízrajzi
Osztály mérőcsapatával.
A 0+782 szelvényben található
közúti
hídnál
forgószárnyas,
valamint ADCP műszeres mérést
kellett végrehajtani önállóan
minden csapatnak, betartva az ide
vonatkozó előírásokat. Az alvízi és

felvízi szelvényben is párhuzamosan két csapat mért, a vízhozam
értékek pedig a várakozásoknak
megfelelően
kevés
eltérést
mutattak egymástól.
Azok a szakaszok, amelyek nem
rendelkeznek ADCP műszerrel,
egy útmutatót kaptak, mely
segítségével végre tudták hajtani
a műszer beállítását és a mérést.
A kapott vízhozam-eredmények
értékei közel azonos tartományban mozogtak.
A vízhozammérés kiértékelése a
szandaszőlősi gátőrházban történt,
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ahol több szempont szerint zajlott
az elvégzett munka értékelése. A
mérési eredményeket tekintve 5
% alatti szórásnál több nem
jelentkezett az eredményekben,
emellett az apróbb (a mérést
döntően
nem
befolyásoló)
hiányosságok
is
korrigálásra
kerültek. A kiértékelés végén dr.
Kovács Sándor osztályvezető és
Váriné Szöllősi Irén osztályvezetőhelyettes
megköszönte
a
résztvevők munkáját.
Rózsa Helga

Védelmi igazgatási gyakorlat
A feltételezett helyzet szerint a Felső-Tisza vidékén 24 óra alatt 100 milliméter körüli csapadék hullott le,
ami a magas talajvízszintek miatt nem tudott beszivárogni a földbe, ezért a Tiszán a 2000. évihez hasonló
méretű árhullám alakult ki. A rendkívül gyors vízszintemelkedéssel párhuzamosan igazgatóságunk október
19-én reggel 8 órakor I. fokú, 8.30-kor II. fokú, 9 órától III. fokú pedig árvízvédelmi készültséget rendelt el,
majd kezdeményezte a rendkívüli árvízvédelmi készültség elrendelését a Megyei Védelmi Bizottságnál.
A várható rendkívüli árhullám miatt
a Védelmi Osztag bevonásával
megkezdtük a szükséges védelmi
beavatkozásokat a Tisza bal partján,
a 10.06/04-es őrjárásban. Az
árvízvédelmi töltés magasítása
mellett a védmű megerősítése
végett több mint 3000 darab
homokzsák felhasználásával bordás
megtámasztást építettünk 8 - a
megyei
büntetés-végrehajtási
intézetben - fogvatartott közreműködésével, valamint buzgár elleni
védekezésként
ellennyomó
medence építése vált szükségessé
az evezős versenypálya melletti
parkolónál.
A várható tetőző vízállás rendkívüli
mértékére
tekintettel
megvizsgáltuk az árvízszint-csökkentő
tározók igénybevételének lehetőségét
is.
A
lefuttatott
modellszámítások
alapján
a
Tiszaroffi tározó nyitása a szolnoki
szelvényben az árhullám tetőzését

10 centiméterrel mérsékelné, az
árhullám gyors levonulása miatt
azonban a Hanyi-Tiszasülyi és
Nagykunsági-tározók
nyitása
jelentősen nem csökkenti a tetőző
vízállást Szolnoknál.
Eközben a szimuláció szerint a
Szolnokon átvonuló NATO konvojt
terrortámadás érte. A KÖTIVIZIG
ügyeletére 10:57-kor érkezett
bejelentés arról, hogy a robbantás
után a helyszínről menekülő
terrorista a gépjárművével az AlcsiHolt-Tiszába zuhant, megrongálva a
frissen
kiépített
ellennyomó
medencét.
A helyszínen lévő kollégák a JászNagykun-Szolnok
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal
közösen megkezdték az autó
műszaki mentését, valamint az
Alcsi-Holt-Tisza, mint polgári célú
tartalék vízbázis szennyezésének
felszámolása érdekében III. fokú
vízminőség-védelmi beavatkozás

A gyakorlaton eredményesen hajtottuk végre védekezési feladatainkat
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keretében, merülőfal kihúzásával
lokalizálták
a
vízbe
ömlő
üzemanyagot.
A KÖTIVIZIG kezdeményezésére 11
órától rendkívüli árvízi készültséget
rendeltek el a szolnoki szakaszon. A
Tisza rendkívüli árhulláma a déli
órákban
tetőzött
a
megyeszékhelynél, az eddig mért
legmagasabb vízálláshoz hasonló
mértékű, 1050 +- 10 centiméteres
szinttel.
A gyakorlat helyszínéül nem csak a
10.06/04 árvízi őrjárás, hanem az
igazgatóság központi ügyelete, a
védelmi osztagtelep, illetve a
védelmi szakasz irányító és
kiszolgáló
létesítményei
is
szolgáltak. Fő célja pedig az volt,
hogy egy rendkívüli árvízi helyzet
esetén a különböző védekezési
feladatok
végrehajtását
a
résztvevők
begyakorolják,
a
védelmi eszközöket megismerjék, s
az együttműködő szervezetekkel
zökkenőmentes legyen a munka.
A gyakorlaton az igazgatóság 54
munkatársa vett részt, akiket egy
kotrógép, egy homlokrakodó és két
motorcsónak segített. A védekezés
során megépült 20 folyóméternyi
bordás
megtámasztás,
50
folyóméternyi
töltésmagasítás,
továbbá egy ellennyomó medence.
Mindehhez szükség volt 10
köbméter homokra, 3000 zsákra,
200 négyzetméternyi fóliára, 20
négyzetméternyi pallóra és 50
darab karóra. A vízminőség-védelmi
feladatokra
pedig
140
folyóméternyi
merülőfalat
használtak fel kollégáink.
Nagy Réka – Laczi Zoltán

Együttműködés a középfokú vízügyi szakképzés fejlesztésére
A középfokú vízügyi szakképzés fejlesztése érdekében együttműködési megállapodást írtak alá november 8-án
Szolnokon. A dokumentumot a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezdeményezésére a szolnoki székhelyű
„vizes cégek” - a KÖTIVIZIG, a Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt, és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
– valamint a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum vezetői látták el kézjegyükkel a Pálfy-Vízügyi
Szakgimnáziumban. Ezzel az eseménnyel egy régóta zajló együttműködés jelentős mérföldkőhöz érkezet.
A középfokú vízügyi szakképzés
helyzetének megerősítése, a
szakmai utánpótlás bázisának
megteremtése ágazati érdek,
ezért a Szolnokon nagy múltra
visszatekintő
vízügyi
szakközépiskolai képzést továbbra is
támogatják a vízügyi szakmai
szervezetek. A szerződésben a
felek megállapodtak arról, hogy a
vízügyi ágazatban tevékenykedő
intézmények
szakemberei
a
továbbiakban is aktívan részt
vesznek a szakmai tantárgyak
oktatásában, melynek keretében
tanulmányi utakat is szerveznek
majd. A gyakorlati oktatásban és a
nyári
gyakorlatok
megszervezésében szintén segítséget
nyújtanak
telephelyeiken.
Megállapodtak arról is, hogy a
Szakképzési Centrum a jövőben a
beiskolázás során nagy hangsúlyt
fordít a vízügyi szakmai képzések

szervezésére,
szaktechnikusi
évfolyamok
indítására.
A
megállapodás
alapján
a
szakgimnázium vízügyi szakmacsoportban tanuló diákjai aktívan
részt vesznek a jelentősebb
vízügyi
rendezvényeken.
Az
együttműködési megállapodást a
Szolnoki Műszaki SZC részéről

Hicsó György főigazgató, Lovas
Attila, a KÖTIVIZIG igazgatója,
Kaposvári Kázmér a Víz- és
Csatornaművek Koncessziós Zrt.
elnök-vezérigazgatója, valamint
Hajdú Gábor, a Tiszamenti
Regionális
Vízművek
Zrt.
vezérigazgatója
írta
alá
(képünkön).
Nagy Réka

TRVT-ülés lenyűgöző előadásokkal
Idén novemberben második alkalommal hívták össze a Tisza-Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsot. Az
ülésen a részvízgyűjtő területével érintett vízügyi igazgatóságok, kormányhivatali szervek, illetve civil
szervezetek képviselői vettek részt.
A résztvevők számos színvonalas
előadást hallhattak. A hazai
agrárium aktualitásairól Hubai Imre
Csaba, a Jász-Nagykun Szolnok
Megyei
Agrárkamara
elnöke
számolt be. Tartalmas prezentációt
tartott Mészáros Csaba, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Ivóvízkezelési Osztályának vezetője a
Magyarországi Ivóvízminőség-javító
program jelenlegi állásáról.

A hallgatóságot előadásának magas
színvonalával lenyűgözte Mészárosné Bunász Nikoletta, aki bemutatta
az engedély nélkül létesített kutak
és azok problémaköreit, illetve a
műszakilag rosszul kiképzett kutak
leggyakoribb problémáit. Előadása
olyan jól sikerült, hogy az ülés alatt
több részvevő szóban is kifejezte
elismerését, illetve az ülés után
Hubai Imre Csaba felkérte kolléga-
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nőnket
egy
újabb
előadás
megtartására az Agrárkamara előtt.
Prezentációt hallhattunk a Tisza
Iroda működéséről és a JOINTISZA
projektről Rátfai Györgytől. Az ülés
gördülékeny levezetéséről dr.
Kovács Sándor, a Tisza-Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács
elnöke és Szedlák Gabriella titkár
gondoskodott.
ifj. Király Tibor

Hidrometeorológiai értékelés
Az év első tizenegy hónapjában területi átlagban 648,4 milliméternyi csapadékot regisztráltunk, ami 135
milliméterrel több a sokévi – egész évre vonatkozó – átlagnál. Ezzel – a decemberi csapadék nélkül is – a
legcsapadékosabb évek közé sorolható a 2016-os esztendő a rendszeres igazgatósági mérések 1963-as
kezdete óta.
Szeptemberben egy jelentősebb
frontból érkezett csapadék az
igazgatóságunk területére. A
hónapban területi átlagban 22,7
mm hullott, amely a szeptember
havi igazgatósági átlagnak csupán
54 százaléka.
Októberben
ezzel
szemben
területi átlagban 65,7 mm hullott,
amely a X. havi igazgatósági átlag
195 %-a.
November 18-ig az észlelt
csapadék nem sokkal a sokéves
egész havi átlag alatt alakult.
Területi átlagban 40,0 mm hullott,
amely
a
november
havi
igazgatósági átlag 96 %-a.
Vízgyűjtők
Szeptemberben az összes tiszai
vízgyűjtőn az átlag alatt maradtak
a regisztrált csapadékösszegek. A
Felső-Tiszán 36,6 mm (sokéves
szeptemberi átlag 77.3 mm),
Szamos-Krasznán
38,0
mm
(sokéves havi átlag 54,2 mm),
Bodrogon 44,0 mm (sokéves átlag
65,7 mm), Sajó-Hernádon 34,6
mm (sokéves átlag 49,6 mm),
Zagyva-Tarna vízgyűjtőjén 23,5
mm (sokéves átlag 49,5 mm),
Körösökén 33,1 mm (sokéves
átlag 54,6 mm ) a Marosén pedig
41,6 mm (sokéves átlag 49,3 mm)
csapadék
hullott.
Ezzel
ellentétben októberben minden
vízgyűjtő esetében meghaladta a
lehullott csapadék mennyisége a
sokéves havi átlagot. Két vízgyűjtő
esetében ebben a hónapban esett
az évben a legtöbb csapadék a
sokéves havi átlagokhoz százalék-

ban viszonyítva. A Bodrog
területén 127,8 mm (sokéves
átlag: 54,7 mm), valamint a
Maroson 89,2 mm (sokéves átlag:
41,3 mm) esett. A többi vízgyűjtő
esetében a regisztrált csapadék
mennyiségek a következőképen
alakultak: Felső-Tisza 89,1mm
(sokéves átlag: 71,8 mm) a
Szamos-Kraszna
87,7
mm
(sokéves átlag: 44,1 mm), a SajóHernád 97,2 mm (sokéves átlag:
45,1 mm). A Zagyva-Tarnán 64,8
mm (sokéves átlag: 45,1 mm), míg
a Kőrösökön 78,7 mm (sokéves
átlag: 45,1 mm).
November közepéig folytatódott
a csapadékban gazdag időjárás. A
Sajó-Hernád (41,4 mm) és a
Zagyva-Tarna
(39,7
mm)
vízgyűjtőjére esett csapadék
mennyisége nem haladta meg a
sokéves
átlagot,
a
többi
vízgyűjtővel ellentétben.
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November 18-ig a Felső-Tiszán
95,3 mm (sokéves átlag: 74,8
mm), a Szamos-Krasznán 64,3 mm
(sokéves átlag: 42,2 mm). A
Bodrogén 76,2 mm (sokéves
átlag: 54,5 mm), a Körösökön 54,1
mm (sokéves átlag: 47,0 mm), míg
a Maroson 50,7 mm (sokéves
átlag 35,0 mm), eső hullott.
Hőmérséklet
2016-ban eddig 46 fagyos nap, 10
téli nap, 5 zord nap, 100 nyári
nap, 28 hőség nap és 0 forró nap
fordult elő.
Szeptemberben
az
átlag0
hőmérséklet 18,5 C volt, ami a
sok éves átlaghoz képest 2,4 0Ckal magasabb. A maximális
hőmérséklet 31,8 0C volt, ami 5,1
0
C-kal alacsonyabb az eddigi
abszolút havi maximum értékhez
képest. A minimum hőmérséklet
4,5 0C volt, ami 6,2 0C-kal

volt (a 20 éves havi átlag 306 m3/s),
Szolnokon pedig 116 m3/s volt (a 20
éves havi átlag 296 m3/s).

magasabb az eddig mért abszolút
szeptemberi minimumhoz képest.
Októberben az átlaghőmérséklet
lényegesen alacsonyabb volt a
szeptemberihez képest: 9,7 0C
volt, ami a sok éves átlaghoz
képest 1,0 0C-kal alacsonyabb. A
maximális hőmérséklet 25,5 0C
volt, ami 3,4 0C-kal alacsonyabb az
eddigi abszolút havi maximum
értékhez képest. A minimum
hőmérséklet -1,2 0C volt, ami 7,0
0
C-kal magasabb az eddig mért
abszolút októberi minimumhoz
képest.
November
18-ig
az
átlaghőmérséklet 5,5 °C volt, ami
a sok éves átlaghoz képest 0,7 0Ckal alacsonyabb. A maximális
hőmérséklet 17,1 0C volt, ami 6,0
0
C-kal alacsonyabb az eddigi
abszolút havi maximum értékhez
képest. A minimum hőmérséklet 3,7 0C volt, ami 16,0 0C-kal
magasabb az eddig mért abszolút
novemberi minimumhoz képest.
Folyók vízjárása
A csapadékos időjárás következtében igazgatóságunk vízfolyásain
időben tartós, I. és II. fokú árhullá-

mok vonultak le az első három
hónapban.
November első két hetében is, a
lehullott csapadéknak köszönhetően vízszintemelkedés volt
megfigyelhető, ez azonban az első
fokú készültséget nem érte el a
folyókon, mivel a meder teltsége
alacsony volt.
Szeptember igen ingadozó vízállást
eredményezett a Tisza vízszintjét
tekintve. A hónap első napjaiban
apadás figyelhető meg, majd egy
kisebb
áradás
majd
ismét
vízszintcsökkenés alakult ki a
folyón. Kisköre alsón a maximális
vízállás -220 cm, a legkisebb vízállás
ugyanitt -302 cm, Szolnokon a
maximális vízállás -179 cm, a
legkisebb vízállás pedig -256 cm
volt.
Az
átlagos
vízállás
szeptemberben Kiskörén -273 cm
(20 éves évi átlag -95 cm),
Szolnokon az átlagos vízállás -224
cm (a sok éves évi vízállás -62 cm).
Kiskörén a maximális vízhozam 162
m3/s volt szeptember 21-én, míg
Szolnokon
158
m3/s
volt
szeptember 8-án. A minimális
vízhozam Kiskörén 75 m3/s volt
szeptember 30-án, míg Szolnokon
85 m3/s volt szeptember 26-án. Az
átlagos vízhozam Kiskörén 99 m3/s
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Októberben
két
kisebb
vízszintemelkedés volt a Tiszán, de
nagyobb árhullám nem alakult ki
egyikből sem. Kisköre alsón a
maximális vízállás -25 cm, a
legkisebb vízállás ugyanitt -300 cm,
Szolnokon a maximális vízállás 8
cm, a legkisebb vízállás pedig -260
cm volt. Az átlagos vízállás október
hónapban Kiskörén -167 cm (20
éves évi átlag -48 cm), Szolnokon az
átlagos vízállás -132 cm (a sok éves
évi vízállás -21 cm).
Kiskörén a maximális vízhozam 334
m3/s volt október 27-én, míg
Szolnokon 357 m3/s volt ugyanezen
a napon. A minimális vízhozam
Kiskörén 79 m3/s volt október 1-én,
míg Szolnokon 82,2 m3/s volt
október 4-én. Az átlagos vízhozam
Kiskörén 191 m3/s volt (a 20 éves
havi átlag 341 m3/s), Szolnokon
pedig 214 m3/s volt (a 20 éves havi
átlag 310 m3/s).
November 2-án megkezdődött a
Tisza-tó
őszi
leürítése.
Köszönhetően
a
felső
vízgyűjtőkön
leesett
nagy
mennyiségű csapadékoknak, a
Tiszán, valamint mellékfolyóin
árhullámok alakultak ki. Ennek
köszönhetően november 10-én
felfüggesztésre került a Tisza-tó
téli vízszintre való átállása.
Kisköre alsón november 18-ig a
maximális vízállás 426 cm, a
legkisebb vízállás ugyanitt -216
cm, Szolnokon a maximális vízállás
415 cm, a legkisebb vízállás pedig
-77 cm volt. Az átlagos vízállás
november első felében Kiskörén
164 cm (20 éves évi átlag 56 cm),
Szolnokon az átlagos vízállás 182
cm (a sok éves évi vízállás 81 cm).
Kiskörén eddig a maximális vízhozam 1090 m3/s volt november

11-én, míg Szolnokon 970 m3/s
volt ugyanezen a napon. A
minimális vízhozam Kiskörén 216
m3/s volt november 2-án, míg
Szolnokon 257 m3/s volt szintén
november 2-án. Az átlagos vízhozam eddig Kiskörén 606 m3/s volt
(a 20 éves havi átlag 482 m3/s),
Szolnokon pedig 596 m3/s volt (a
20 éves havi átlag 449 m3/s).
Zagyva:
Szeptemberben és októberben
nem volt tapasztalható árhullám a
folyón. Az időszakosan lehullott
csapadékok
csak
kisebb
vízszintemelkedést
okoztak.
Jászteleknél az átlagos vízhozam
szeptemberben 1,32 m3/s (a 20
éves havi átlag 3,37 m3/s). Az
átlagos vízállás 115 cm (a 20 éves
havi átlag 131 cm). Októberben
Jászteleknél az átlagos vízhozam
1,66 m3/s (a 20 éves havi átlag
2,86 m3/s). Az átlagos vízállás 121
cm (a 20 éves havi átlag 130 cm).
Novemberben – köszönhetően a
lehullott csapadékoknak – egy
nagyobb vízszintemelkedés ment
végbe a folyón november 9-ig.
Jászteleknél az átlagos vízhozam
ebben a hónapban eddig 3,13
m3/s (a 20 éves havi átlag 3,78
m3/s). Az átlagos vízállás 146 cm
(a 20 éves havi átlag 142 cm). 9.
után azonban a folyón apadás
kezdődött, mely következtében
visszaállt a folyó áradás előtti
vízszintje. A Zagyván sem érte el a
folyó az árvízvédekezés első fokát.
Hármas-Körös, HortobágyBerettyó
A két folyón szintén egy kisebb
vízszintemelkedés
vonult
le
november hónapban, de fokozat
elrendelésre itt sem került sor.

Talajvízállás:
Szeptemberben
az
előző
hónaphoz hasonlóan szintén
Karcagi
Szakaszmérnökség
területén
regisztráltuk
a
legnagyobb
talajvízszintcsökkenést, -26 cm-t Karcagon. A
legnagyobb emelkedés pedig
szintén itt +1 cm volt. A Kiskörei
Szakaszmérnökség területén a
terep alatti talajvízszintek 166 és
372
cm
között
változnak,
Karcagon 124 és 350 cm között,
Szolnokon 152 és 648 cm között,
Mezőtúron pedig 148 és 471 cm
között voltak szeptember 19-ig.
Októberben
a
talajvíz
emelkedését tekintve Karcag
területén történt a legnagyobb
emelkedés, +23 cm, melyet
Kenderes településen regisztráltak. A legnagyobb süllyedés is a
Karcagi Szmg.
területén,
Tiszagyenda
településnél
következett
be, -14 cm-rel.
Kiskörei Szmg.
területén a
terep alatti
talajvízszintek
180 és 372 cm
között
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változnak, Karcagon 105 és 361
cm között, Szolnokon 161 és 649
cm között, Mezőtúron pedig 157
és 482 cm között voltak
októberben.
Novemberben
17-ig
a
talajvízszintek inkább emelkedtek.
A legnagyobb csökkenést, -2 cm-t
Hevesen regisztráltuk, addig a
legnagyobb emelkedés 25 cm
volt, melyet a Kiskörei Szmg.
területén,
Tarnaszentmiklós
térségében jegyeztek fel. A
Kiskörei Szmg. területén a terep
alatti talajvízszintek 182 és 368
cm között változnak, Karcagon 89
és 352 cm között, Szolnokon 151
és 649 cm között, Mezőtúron
pedig 138 és 504 cm között voltak
november hónap első felében.
Vízrajzi Osztály

Igazgatósági nap Karcagon
A karcagi szakaszmérnökség rendezte meg idei évben az igazgatósági napot szeptember 2-án. Nem is
találhattak volna jobb helyet ennek a rendezvénynek, mint a Karcagi Akácliget Strandfürdőt. Az időjárás is
nagyon kegyes volt hozzánk, hiszen strandidőt varázsolt nekünk erre a napra.
Az ízletes és laktató reggeli után
Lovas Attila igazgató köszöntötte a
jelenlévőket és megtartotta rövid
évösszegző beszédét, melyben az
előttünk álló feladatokra is kitért,
majd az elismerések átadására
került sor. Ezt követően a
házigazdák
ismertetették
a
sportlehetőségeket, amelyek között
mindenki
a
kedve
szerint
válogathatott.
De
a
legnépszerűbbek láthatóan a külső
és belső medencék voltak. Remek
alkalom nyílt a pihenés mellett a
beszélgetésre is a kellemes
hőmérsékletű gyógyvízben.
Az idei rendezvényen vendégül
láthattuk a bel- és árvízvédekezésben
segítő
társviziges
kollégákat Győrből. Ők is kivették
részüket a sportolásból és egy
focicsapat összeállításával felvették
a versenyt a helyiekkel. Még arra is
maradt erejük, hogy a központi
dolgozókból álló lánycsapattal egy
barátságos mérkőzésre kiálljanak.
Az eredmény már nem is fontos!
A jó hangulatról egy kitűnő zenész
is gondoskodott az ebéd mellé, ami
ugyanolyan finom volt, mint a
reggeli. Szükség is volt a tartalmas
étekre, hiszen a sportszámok a
melegben igen sok energiát
elvettek a résztvevőktől. Miután
mindenki kipihente a fáradalmait,
jöhetett a záró program, azaz a
táncos mulatság. A kitartóbbak
ebben is bizonyították tudásukat, itt
azonban nem születtek díjazottak,
mint a sportszámokban. Köszönjük
a szakaszmérnökségnek a színvonalas rendezvény megszervezését
és fáradozásukat, hogy ilyen sok
embernek remek kikapcsolódást
biztosítottak.
Kéri Brigitta

Kitüntetettek
Vízügyi Szolgálatért Oklevél kitüntetésben részesült:
1. Nagy Lajosné
BVO
2. Gulyás Lajos
Mezőtúr
3. Pintér Sándorné
Reg. Labor
4. Nemes András
Szolnok
5. Geigerné Veres Ágnes
GAO
6. Takács Attila
Kisköre
7. Ratkai Sándor
Kisköre
8. Ficzere András
ÁFO
Igazgatói Dicsérő Oklevél kitüntetésben részesült:
1. Varga Imréné
Karcag
2. Juhász Andrea
BVO
3. Baczuk Zsolt Lászlóné
GAO
4. Mladoniczki Ivett
IJO
5. Kohut Gábor
Mezőtúr
6. Tóth György
Vízrajzi O.
7. Czudor József
Szolnok
8. Csima Zoltán
Szolnok
9. Kovács Pál
Reg.Labor
10. Susányi István
Kisköre
11. Juhász Rozália
IHÖCS
12. Szegedi Judit
VVGO
13. Dr. Varga Lilla
IJO

A Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály felszín alatti
szakágazatának kollektívája erkölcsi elismerésként Igazgatói
Dicsérő Díszoklevélben részesült.
2016. szeptember 1-jei hatállyal az alábbi dolgozók
Címadományozás elismerésben részesültek:
1. Szedlák Gabriella
VVGO
Tanácsos
2. Molnár Lászlóné
GAO
Tanácsos
3. Horváth Ákos
Mezőtúr
Tanácsos
4. Patkó István
Kisköre
Főmunkatárs
5. Gönczöl István
Szolnok
Tanácsos
6. Bodnárné Szabó Andrea
VÖO
Munkatárs
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Karcagi Vízcseppek
A 10.07-es belvízvédelmi szakasz 92
km hosszú csatornaszakasz depóniáján
kaszáló értékesítésén
túlmenően még bőven maradtak munkálatok, melyet
a szakasznak kellett elvégezni
közfoglalkoztatottak bevonásával. A
nem értékesített kaszáló területek
fenntartása
mellett
műtárgykarbantartások, burkolatjavítások is
megtörténtek, összesen 46 db
csatornát érintve, beleértve a
Kakat-csatorna 4 db kismű-tárgyát
is, ahol iszaptalanítást és a terméskő burkolat felújítását végeztünk el.
Az év második felében befejeződtek
a vegyszerezési munkák 86 km
hosszban. A belvízcsatornák mellett
az
NK-főcsatorna
töltésének
tárcsázása, simítózása is saját
kivitelezésben befejeződött. A
csatornák mellett az őrtelepek
felújítására is nagy hangsúlyt
fektettünk. A Kunhegyesi védelmi
központ teljes felújítása befejeződött. Emellett további 4 őrtelepen
zajlottak felújítási munkák (festés,
meszelés, vakolás, kerítésjavítás,
kéményfelújítás).
A 10.08-as belvízvédelmi szakaszon az év végére több mint 190 km
csatorna fenntartását fejezzük be,
ezzel a csatornák védbiztonsága
megfelelő lesz. Ezen a szakaszon is

Öreg Mirhó szivattyútelep

jelentős számban dolgoznak közfoglalkoztatottak, akik első-sorban
gaztalanítási munkákat végeznek,
illetve a szükséges engedélyek
beszerzése után megkezdik az eddig
letermelt növényi részek égetését.
Hasonló munkák folynak a 10.10
árvízvédelmi szakaszon is. Megtörtént az Ecsegfalvi gátőrház
felújítása melyet, az új gátőr,
Pocsai Krisztián már el is
foglalhatott és munkáját elláthatja.
A szakaszon összesen 310 fő
közfoglalkoztatott vesz részt a napi
munkákban. Korlátozott létszámban (10 fő) több tanfolyamra
sikerült elindítani a résztvevőket
(földmunka, rakodó, szállító), és 5
fő sikeresen befejezte a zöldterületi kisgépüzemeltető tanfolyamot.
A gépészeti őszi felülvizsgálatának
keretén belül az Öreg Mirhó
szivattyútelepet ismét beindítottuk.
Folyamatban
van
a
telep
műemlékké nyilvánítása.
A szakasz vízhasznosítási tevékenysége rendben zajlott az idei évben,
melyben még a Nagykunsági VGT is
részt vállalt. A csapadékos időjárásnak köszönhetően a vízfelhasználás
csak 40 %-a volt a lekötött

RENO matrac készítés alatt

mennyiségnek. 2016. évben a
mezőgazdasági
vízszolgáltatási
létesítmények fenntartására 30
millió Ft-ot irányzott elő a
Szakaszmérnökség. Főbb munkálatok az alábbi helyeken zajlottak:
- NK-III-2-2 öntözőcsatorna kotrása
és depóniarendezés 11+560 –
17+000 szelvények között
- NK-III-2-4 öntözőcsatorna kotrása
és depóniarendezés 0+000 – 4+250
szelvények között
- NK-III-2-6 öntözőcsatorna kotrása
és depónia rendezése a 0+000 –
5+540 szelvények között - NK-III-2-4
öntözőcsatorna töltésének magasítása a 2+080 – 4+250 szelvények
között kb. 1000 m3 föld került
beépítésre.
Jelenleg is tart még az NK-III-2
öntözőcsatorna mederbecsúszásainak helyreállítása RENO matraccal
a 23+291 szelvényben levő bögéző
műtárgy alatti részen.
Október 27-én vízrajzi mérő
csapatunk részt vett a Milléren
megrendezett vízrajzi mérőgyakorlaton. November 4-én az Apavári
őrházban jó hangulatú évzáró
vacsorán értékeltük a 2016-os évet.
Bogdán Péter

Az elkészült RENO matrac
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Szolnoki Szakaszmérnökség - Két keréken a Tisza-tó körül
A Szolnoki Szakaszmérnökség kis csapata (Csesznikné Icus, Csesznik Attila, Csesznik Zoltán,
Galics Béla, Lázár József, Olajosné Ladimg Zita, Sütő Balázs, Urbánné Ani, Végvári Klára és jó
magam, e cikk írója) úgy döntött, hogy kihasználjuk az év utolsó nyári hétvégéjét és két kerékre
pattanunk. A cél a Tisza-tó meghódítása volt. Ezt a túrát három napra terveztük, ami sikerült is.

Első nap. 2016. szeptember 30.
A reggeli taktikai megbeszélés
után
a
szakaszmérnökség
udvaráról elindult a csapat Kisköre
irányába. Dobapusztáig a közúton,
utána pedig a leaszfaltozott
töltésen haladtunk. Az első
pihenőt a dobai gátőrháznál, Balla
Misinél tartottuk, ahol „készlet
ellenőrzést” is végeztünk. A
kirándulás
szakmai
program
nélkül nem is lehetett volna
megtervezni. Az első a keskenyi
töltésáthelyezés volt. Itt egy rövid
pihenő keretében megnéztük a
szorgoskodó embereket, gépeket,
akik
azon
vannak,
hogy
mihamarabb megvalósuljon ez a
beruházás. Egy két fotó és indulás
tovább a következő pihenőig.
Tiszasülyi gátőrházig szinte meg
sem álltunk. Ott Nemes Bandi és
Marika várt bennünket egy finom
ebéddel, meg egy kis innivaló,
előtte és utána, a javából. Teli

hassal nehéz volt biciklizni, ezért a
sajfoki szivattyútelepnél ismét egy
rövid pihenő. Itt Nemes József
gátőrünk bemutatta az ország
első szivattyútelepét, melyet
2013-ban a KÖTIVIZIG teljesen
felújított. Indulást követően már
meg sem álltunk a szállásunkig,
mely a Tisza-tó téli kikötőjében
veszteglő Füred tanyahajó volt.
Rendbe szedtük magunkat, majd
Benedek Jani, a hajó kapitánya
vezetésével,
finom
vacsorát
varázsoltunk az asztalra. Ezután
egy kis baráti beszélgetés,
„élménybeszámoló” és a másnapi
program megbeszélése volt a
program, melyet gyors alvás
követett.
Második nap. Október 1.
A reggeli ébresztőt követően,
hagymás, kolbászos tojásrántotta
illatok lepték be hajót. A Csesznik
család
szorgoskodott
a
konyhában, melynek meg is lett az
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eredménye:
nagyon
finom,
laktató reggeli. Egy kis kávé és
újra készen álltunk a mai
indulásra. Úti célunk a Tisza-tó
megtekintése
két
keréken.
Szerencsére, a vezetőink jó
gondolatának, részlegesen le lett
zárva a töltés, így szinte
forgalommentesen és biztonságosan tudtunk kerékpározni. Ez
nem csak a forgalmon, de a
vadvilágon is megmutatkozott.
Utunk során láttunk gyülekező
vadlibákat, kormoránokat, őzet,
vadnyulat, csak néhányat említve
az ott élő állatok közül. Csodálatos
volt az őszi Tisza-tó. A horgászok
is próbálkoztak az ősz rablóinak a
kifogásában több-kevesebb sikerrel. Aranyosi kikötő az első
pihenő. Itt egy-egy pohár vagy
üveg innivaló mellett megnéztük a
kisebb, nagyobb, még nagyobb
hajókat… Ábrándoztunk egy kicsit,
majd azon vettük magunkat észre,

hogy újból rójuk a kilométereket.
A kitűzött, következő cél a Fűzfa
panzió volt Poroszlón. Ezt a
megállót várta talán mindenki a
legjobban.
Tiszafüred
előtt
mondtam a többieknek, hogy
mindjárt ott vagyunk, „csak” a
hídon kell átmenni. Ez a híd 9 km
volt a 33-as főút mentén. Nincs
kerékpárút, csak nagy forgalom…
Ezek után a panzió söre bizonyult
a világ talán egyik legfinomabb
sörének. Fél óra „lábadozás” után
útra keltünk, immár a „mi”
kerékpárutunkon
Tiszanána
irányába. Itt jött a meglepetés,
ami felfrissítette a csapatot.
Bejelentettem, hogy estére Tiszatavi keszeget fogunk sütni és
vacsorázni.
Délutánra
megérkeztünk a szállásra és
mindenki
nekilátott
a
vacsorakészítésnek. A lányok a
burgonyát pucolták meg és a

salátát készítették, a fiúk meg a
hallal
foglalatoskodtak.
Itt
köszönném meg az önzetlen
segítséget. Elsőként Lovas Attila
igazgató úrnak, hogy biztosította
számunkra a szálláslehetőséget és
segített
bennünket,
mint
„szellemi kerékpáros” (aki az idén
volt velünk Erdélyben, érti…) az
utunk során. Másodsorban Lovas
Józsefnek és kedves feleségének
Anikónak,
akik
a
Tisza-tó
szerelmesei és nagy horgászai. Ők
biztosították
számunkra
a
szombati meglepetést. Vacsora
után következett a megérdemelt
lazítás, beszélgetés a tanyahajó
szalonjában.
Harmadik nap. Október 2.
Fájdalmas reggelre ébredt a
csapat. A fejtől a talpig
mindenkinek fájt valahol. Egy
gyors reggeli, takarítás a hajón,
pakolás és indulás hazafelé. Nem

tudom miért, de a visszaút
„mindig” rövidebb. Az úton egy
említésre méltó dolog történt,
miszerint az egyik bicikli hátsó
kereke
szálszakadásos
lett.
Nagykörűben, a Nagybogrács
vendéglőben (miért ne pont ott)
segítettek rajtunk egy tekercs
spárgával. Bandázsozást követően
már meg sem álltunk a
szakaszmérnökségig. Itt elváltak
útjaink,
de
egyhangúan
kijelentettük,
hogy
jövőre
ugyanígy, de még nem tudjuk, hol
és merre. Erről majd egy év múlva.
A túra számokban: összesen
198,77 km-t tettünk meg a három
nap alatt és 6935 kcal égettünk el.
Volt három defektünk, melyet
Lázár Józsi nyert 2:1 arányban
Csesznikné Icussal szemben. A
fent említett szálszakadás is a
Csesznik családhoz köthető, Zoli
személyében.
Bokor Csaba

KISKÖREI MOZAIK

társai látogattak el ide. A külföldi
kollégák mellett a hazai vízügyesek
és számos iskola tanulmányútjának
részét képezi a fenti létesítmények
megtekintése. Június 10-én a bajai
Eötvös
József
Főiskola
Nyíregyházára kihelyezett ár- és
belvízvédelmi
szakmérnök
hallgatói tanulmány-út keretében
tettek látogatást szakaszmérnökségünkön. Szeptember 6-7-én az
ÉDUVIZIG Ásványrárói Szakaszmérnökségének 12 dolgozója
ismerkedhetett meg a vízügyi
létesítményekkel, október 7-én
pedig a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumból érkezett 87 fős
látogatócsoport.
Június 16-án az Országos Vízügyi
Főigazgatóság elrendelte a vízügyi
ingatlanok állapotának és használatának ellenőrzésére a Kiskörei

Szakaszmérnökség területén, az
Országos Vízügyi Főigazgatóság
belső ellenőrének részvételével. Az
ellenőrzés
során
a
szakaszmérnökség irodaépülete,
valamint az üzemi területen
található raktárak, műhely és
garázsok kerültek górcső alá. Az
OVF belső ellenőre elismerően
nyilatkozott a nap végén az általa
tapasztaltakról.
A Kiskörei Szmg. kezelésében lévő
bérlemények vagyonkezelői felülvizsgálata július 25-26-án és
augusztus 1-2-án zajlott, ahol a
központi szakági osztályok is
képviseltették magukat.
Július 6-7-én Debrecenben a
Magyar Hidrológiai Társaság XXXIV.
alkalommal megrendezett vándorgyűlésén a Kiskörei szakaszmérnökség részéről Fejes Lőrinc

A Kiskörei Vízlépcső, a Tisza-tó, a
két éve üzembe
helyezett ökológiai
halátjáró mellett a
Tiszaroffi és Nagykunsági
árapasztó
tározók
kiemelten tartoznak a külföldi
vízügyi szakemberek érdeklődési
körébe. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, hogy az ide látogató
csoportok egy vagy akár két napot
is eltöltenek a létesítmények és
azok üzemelésének megismerésével.
Július 25-26-án az ukrán vízügyi
delegáció tett látogatást a
szakaszmérnökség
területén,
szeptember 1-én pedig a Thaiföldi
Királyi Öntözési Hivatal munka-
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szakaszmérnök és Richter József
kerületi felügyelő előadóként vett
részt. Előadásaik tárgya: A Tisza-tó
szerepe az aszály mérséklésében
(Virágné Kőházi-Kiss Edit, Fejes
Lőrinc), 1876 évi árvíz a KözépTiszán, Tiszahalász pusztulása
(Fejes Lőrinc), Vízi emlékünk, a
Tiszaörvényi
szivattyútelep
(Richter József).
Július 16-án immáron harmadik
alkalommal rendezték meg a Tour
d’ Opera kulturális rendezvényt.
Az előzetes programterv szerint a
résztvevők
a
tiszafüredi
kerékpáros centrumból indulva
kerülték volna meg a Tisza-tavat,
a 67 km-es táv pihenőpontjain
komolyzenei
előadásokat
hallgathattak meg a résztvevők,
azonban az időjárás miatt
kerékpár helyett gépkocsikkal
tették meg az egyes helyszínek
közötti távolságot.
Sajnos az időjárás a július 17-én
sem kedvezett a program
folytatásának, így a helyszín a
sziget helyett a Szalók-Yacht Klub
kikötő
adott
helyet
a
rendezvénynek.
A
kulturális
rendezvénysorozat mellett a
kerékpáros versenyek is része a
tározó életének. Szeptember 04én zajlott le a Tisza-tó Maraton
elnevezésű
tókerülő
kerékpárverseny,
ahol
1078
fő
regisztrált versenyző vett részt.
Július 23-án a szabadvízi strand
területén rendezték meg a Kiskörei
Hal-Vad főző fesztivált, amelyen a
szakaszmérnökségünk csapata is
képviseltette
magát
és
megszerezte
a
sült
hal
kategóriában az I. helyezést.

Védelmi gyakorlat a sarudi strandon

Augusztus 26-án dr. Kovács Sándor
osztályvezető és Váriné Szőlősi Irén
osztályvezető-helyettes szervezésében a Kiskörei Szakaszmérnökség
adott otthont a hidrológusok
osztálytalálkozójának.
Szeptember 17-én, idén 15.
alkalommal került megrendezésre
az
immár
hagyományosnak
nevezhető Szakaszmérnökségi Nap.
Az aktív dolgozók mellett sor került
a nyugdíjasaink, valamint a
közfoglalkoztatotti
állomány
meghívására is. Fejes Lőrinc
szakaszmérnök
tájékoztatójában
ismertette az előző rendezvény óta
eltelt időszak eseményeit, szakmai
feladatokat,
bekövetkezett
személyi változásokat. Az ebédet
követően kötetlen beszélgetések
keretében lehetett felidézni a
kedves emlékeket.
A KÖTIVIZIG őszi felülvizsgálatával
párhuzamosan
zajlottak
az
önkormányzatok belterületi vízkárelhárítási
műveinek
felülvizsgálatai is. Ezeket a szakaszmérnökség
kezelésében
lévő
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területen Heves megyében az
érintett
11
településből
5
településen, míg Jász-NagykunSzolnok megyében az érintett 9
településből
8
településen
folytattuk le. A bejáráson részt
vettek a vízügy, katasztrófavédelem és a hatóság képviselői.
Általánosságban elmondható, hogy
a
szakaszmérnökség
részére
beadott tervek azon része, amely a
belterületeket mutatja be térképen,
nem minden esetben felelt meg az
előírásoknak.
A katasztrófavédelem szervezésében november 4-én tartották
meg
Sarudon
a
települési
mentőcsoportok minősítő gyakorlatát. A rendezvényen 8 település 810 fős egységei vettek részt. A
faluházban megtartott elméleti
felkészítést követően a szabadvízi
strandon
árvíz-védekezési
ideiglenes védművek kiépítését
(nyúlgátépítés, hullám-verés elleni
védelem kialakítása, ellennyomó
medence és bordás megtámasztás
kiépítése) gyakorolták. A programot
a sarudi önkormányzat által
biztosított ebéd zárta.
Lőrinczy László

Mezőtúri Hírcsokor
Szakaszmérnökségünk
a nyár végi, őszi
időszakban
is
folyamatosan végezte
feladatait.
Üzemeltettünk,
fenntartottunk, karbantartottunk,
munkapontoztunk, beszámoltunk,
szakfelügyeltünk, és közfoglalkoztattunk… Közben felkészültünk az
őszi szemlékre, és azokat az
illetékes
szakági
egységekkel
sikeresen lebonyolítottuk. Aztán
tovább
üzemeltettünk,
fenntartottunk,
karbantartottunk,
szakfelügyeltünk,
közfoglalkoztattunk - és tesszük ezt most is.
Az elmúlt hónapokban ugyan árvagy belvízvédekezésre nem került
sor, azonban a szivattyútelepeknél
lévő zsilipek - magas HortobágyBerettyó, Hármas-Körös és Tisza
vízszintek
miatti
–
zárása
következtében a Kiserdő-I, a
Kisvízköz, a Tóköze és Tinóka
szivattyú-telepeken szükség volt
néhány
napos
szivattyúüzem
elrendelésére.
A
munkaengedélyek
alapján
folytatódtak
a
fenntartási
munkálatok.
Fenntartógépeink
kapacitását a lehetséges mértékig
kihasználva elvégeztük többek
között a Bivalytói terület kaszálását,
a
szolnoki
árapasztó
zúzását/kaszálását és a bérleti
szerződéssel
nem
rendelkező
töltésszakaszok
és
előterek
kaszálását is. E mellett persze
jelentős hosszban sor került a
kettős
működésű
és
belvízcsatornák növényzetmentesítésének elvégzésére is. A
csatornatisztító Hydrot G-800
gépünk ugyanúgy folyamatosan
dolgozott, mint a JD 6125-M
erdészeti zúzógépünk, vagy a
Landini Land P-165 munkagépünk,

de a többi fenntartógépünk is
folyamatosan végezte/végzi az
ütemezett fenntartási (kaszálás,
zúzás,
aprítékolás
stb.)
munkálatokat, melyek tárgyévi
penzuma lassan azért a végéhez
közeledik. Erdészeti zúzógépünk
novemberben
a
Karcagi
Szakaszmérnökség
területén
„vendégmunkát”
is
végzett,
tudomásunk szerint elégedettséget
kiváltó színvonalon.
Az
MBSZ/Szolnoki
Szakaszmérnökség által vezényelt HEMOS
zúzókkal
szerelt
munkagép,
valamint a három gépegységből
(Pistenbully lánctalpas zúzó és 2 db
John Deere erőgép zúzókkal) álló
géplánc elvégezte az egységünknél
rábízott feladatát. Az ideinél is
hatékonyabb munkájukra 2017-ben
is számítunk.
A tervezett, és terven felüli
fenntartási-karbantartási munkáinkat mindenütt elvégeztük, vagy
folyamatba tettük, lezárásuk van
hátra. Az itt, terjedelem hiányában
nem részletezhető töltés, csatorna
és műtárgy fenntartáson kívül
kiemelkednek
az
őrtelepi
rekonstrukciók (tetőcsere Kunszentmártonban, Mesterszálláson,
Mezőhéken, Szajolban, nyílászáró
csere Kunszentmártonban, Nagyréven, Szelevényben és Szajolban,
központi fűtés kiépítése és
elektromos hálózat rekonstrukciója
Nagyréven) és a szivattyútelepi
felújítások (Cibakháza sztp. épület
felújítás, Halásztelki sztp. épület és
gépészeti felújítás, Csergettyűi és
Kútréti sztp épület alap helyreállítás), melyeket jelentős részben
közfoglalkoztatottak bevonásával
végeztünk el.
A vízszolgáltatási idényben az
öntözővíz szolgáltatása problémamentesen zajlott, a TIKEVIR-ben
rögzített vízmennyiségek leadását a
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„25”-ös és „39”-es vízleadó
műtárgyakon
keresztül
folyamatosan
biztosítottuk
a
Hortobágy-Berettyóba
és
a
Hármas-Körösbe. A Nagykunságifőcsatorna kezelésünkben lévő
bögéiben megtörtént a téli
vízszintre történő leürítés, a nyugati
ágban 400 cm (84,00 mBf), a keleti
ágban 330 cm-es (83,30 mBf)
vízszintet tartunk.
A területünkön elhelyezkedő 27
település
26
meghívására
szakaszmérnökségünk 25 esetben
vett részt az önkormányzati
üzemeltetésben
lévő
vízgazdálkodási művek őszi szemléjén.
Egységünk
területén
több
helyszínen is zajlanak a KisköreSzolnok közötti hullámtér lefolyási
viszonyainak javítását megcélzó
projekt
kivitelezési
munkái.
Szajolban 2016 augusztusában
megkezdődött és szeptemberben
be is fejeződött egy rövid szakaszon
(88+090 – 88+450 tkm között) a
töltésáthelyezés.
A HortobágyBerettyó
1+970
és
4+400
szelvényeiben az elmúlt hetekben
megtörtént a korábban megépített
résfal
szakaszok
közötti
folytonossági hiányok kivitelezői
garanciális megszüntetése.
Mindeközben egységünknél is fut
az éppen aktuális közfoglalkoztatási
program, melyben a pillanatnyi
(november végi) adatok szerinti
létszámteljesítményünk 92 %-os a
333 főnyi éves létszámkeretre
vetítve. Létszámunk megtartásán
dolgozunk, növelésére további
erőfeszítéseket teszünk.
2016. szeptember 1-től – a
közfoglalkoztatottként már 2012
szeptember 1-től szakaszmérnökségünknél dolgozó - Ónodi Rita
látja el a raktáros-ügyintézői
munkakört közalkalmazottként.
Tóth Tamás

LABORHÍREK (feketén-fehéren)
Az év utolsó napjaihoz közeledve
megállapíthatjuk, hogy ez az
esztendő is tartalmas volt a labor
számára. A teljesség igénye nélkül:
rendszeres vizsgálatok, megrendelések, jelentések, értékelések,
szakvéleményezések, előadások,
mintavételezések és azok feldolgozása, akkreditálás, valamint nem
utolsó sorban az épületben zajló
felújítások.
Havi rendszerességgel mintázásra
kerül a Tisza-Zagyva Jászteleknél,
Kiskörénél, Szolnoknál és Tiszaugnál. Napi rutinfeladat már a kiskörei
kollégák számára a tározó elfolyó
vizének vizsgálata.
Márciustól októberig feladatunk az
úgynevezett öntöző-halastó vizsgálatok, amellyel az igazgatóság
területén lévő öntöző-, belvíz- és
kettős hasznosítású csatornák
pillanatnyi állapotáról szolgáltatunk
adatokat. Elmaradhatatlan vizsgálat
immár a szintén havonta végzett
biomonitoring a Kőrös-éren, ahol 5
kijelölt
ponton
történik
a
mintavételi edények megmerítése.
Feladatként kaptuk a Karcagi-I., a
Szajoli-I., a Gerje, a Perje, valamint
a Körös-éren a közérdek mértékét

meghaladó
termálvízterhelések
vizsgálatát.
Az igazgatóság területén található
mintegy negyven felszín alatti
figyelőkút
vizének
elemzése
ugyancsak tartalmas elfoglaltságot
nyújt a munkatársak számára.
2016-ban
kollégáink
több
helyszínen is (Nagyfoki-I., Abádszalóki-öböl, Sarudi-medence, Poroszlóimedence,,Villogó-csatorna,Hallépcső,
Német-ér) végeztek ichtiológiai
vizsgálatokat, amivel felmérték a
halak fajtáját és egyedszámát.
Bár az idei évben még jócskán adott
feladatot számunkra a Zagyvakisvízi projekt keretén belül
kéthetente megtartott hosszszelvény mintavételezése, jelenleg
már az elmúlt évek alatt kapott
eredmények
összesítése
és
kiértékelése zajlik.
Továbbra is rendszeresen vizsgáljuk
külső megrendelésre a BUNGE
növényolajgyár teljes vízellátás
minőségi ellenőrzését, a TRV Zrt. és
a PALMI-TOP baromfifeldolgozó
ivó- és szennyvizeit. A PÁKOZDHÚS,
a CSÖVIHÚS és a FEJŐSHÚS Kft.-k
önellenőrzési tervében megadott
időpontokban az ipari és szociális

Ichtiológiai vizsgálat a Hallépcsőnél
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vizek ellenőrzése is a mi feladatunk.
Év elején a laboratórium is új
nyílászárókat kapott. Az ezzel járó
munkálatokat még be sem tudtuk
fejezni, de megpróbáltuk az
épületet fogadóképes állapotba
hozni, hiszen májusban - ahogy
minden évben - vendégül láttuk az
Akkreditáló Bizottságot. Idén a
szokásostól is nehezebb feladatunk
volt, hiszen a szakértők méltó
alapossággal vizsgálták végig a
labor dokumentációit, szakmai
tevékenységét, amelyet ez évben is
a megszokott végeredménnyel
zártunk. Azonban kaptunk feladatot
a következő felülvizsgálatig. Mivel a
bakteriológiai laboratórium és a
mintatároló helység burkolatának
cseréjét
és
egyéb
apróbb
átalakításokat kérték tőlünk. A már
így is nagy felfordulást okozó
nyílászárócsere mellett kellett
eleget
tennünk
a felújítási
kérésnek, ami a kollégák munkáját
nem kis mértékben nehezíti meg.
Idén két új kollégát is köszönthetünk, kiskörei telep-helyünkön
Monyók Józsefet, és a szolnoki
laboratóriumban Csák Dánielt.
Hajdu Anikó

Országos vízkészlet- és vízgyűjtő-gazdálkodási értekezlet Gyulán
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
szervezésében október 25-27.
között rendezték meg az Országos
Vízkészlet-és
Vízgyűjtő-gazdálkodási értekezletet. A program
keretében számos, Magyarország
vízgazdálkodását érintő témáról
esett szó. Igazgatóságunk részéről
Horváth Lajos műszaki igazgatóhelyettes, Dr. Teszárné dr. Nagy
Marianna laborvezető, Háfra
Mátyás osztályvezető, Szedlák
Gabriella vízgazdálkodási referens

és Mészárosné Bunász Nikoletta
vízföldtani referens vettek részt.
Dr. Teszárné dr. Nagy Marianna a
Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi
Igazgatóság Regionális Laboratóriumának vezetője „Az akkreditált
mintavétel
tapasztalatai
és
jelentősége a vízgazdálkodásában” címmel tartott előadást a
rendezvényen.
Az értekezlet egyik fő témája a
vagyonkezelői
hozzájárulás
egységes tartalmi és formai

követelményeinek, valamint az
operatív vízkészlet-gazdálkodás
megvitatása volt. A 18/1996.
(VI.13.) KHVM rendelet alapján a
vízjogi engedélyezési eljárásokhoz
(elvi, létesítési, üzemeltetési,
fennmaradási,
megszüntetési
engedély) szükséges a működési
területével
érintett
vízügyi
igazgatóság
vagyonkezelői
hozzájárulása.
Mészárosné Bunász Nikoletta

A Tisza Iroda hírei: a JOINTISZA projekt
Az Európai Unió által kiírt
kétfordulós Duna Transznacionális
Program (DTP) keretében 2015.
novemberében első körben, ez év
májusában pedig második körben
nyújtották be az öt tiszai ország
országos és regionális vízügyi
igazgatóságai,
minisztériumok,
valamint nemzetközi szervezetek
(összesen 17 partner) közös
munkáján
alapuló
JOINTISZA
projektet. A pályázat fő célja az
Integrált Tisza Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv felülvizsgálata az árvízi
kockázatkezelés
módszereinek

összehangolásával, továbbá a
projekt részeként egy, a Tisza teljes
szakaszára
vonatkozó
hosszszelvény
mérésére
irányuló
tervezési kézikönyv összeállítása,
pilot projektek generálása (városi
vízkészlet-gazdálkodás
és
vízhiányos
állapotok
kezelése),
valamint a projekt eredményeinek
disszeminálása.
A
projektkoncepció
részletes
kidolgozását Magyarország kezdeményezte és a vezető partneri
feladatokat az Országos Vízügyi
Főigazgatóság
(OVF)
vállalta

fel a KÖTIVIZIG-gel együttműködésben. A majdnem egyéves
előkészítő folyamat részeként több
munkamegbeszélés volt Szolnokon
és Budapesten, a pályázat
kiválasztásáról szeptember végén
döntött a kiíró DTP által felkért
testület.
A megvalósítás 2017. január 1-én
indul, a program időtartama 30
hónap. Eredményeként – a
fentiekben leírtakon túl – erősödik
a tiszai országok együttműködése,
és egyben újabb közös projekteket
alapozhat meg.
Rátfai György

Közös megegyezéssel:
Mészáros Ágnes ügyintéző (Iktató
Iroda) 2016. szeptember 15.
Ádám Ferenc Ádám matróz MBSZ
2016. november 4.

Törőcsik Ferenc 2016. november
23-án nyert kinevezést és vette át
a gátőri feladatokat a Szolnoki
Szakaszmérnökség Tiszakécskei
őrjárásában édesapjától, Törőcsik
Bálint Ferenctől, aki a nyugdíjba
vonuló Fehér Józseftől vette át a
csatornaőri feladatokat a törteli
őrjárásban 2016. november 21-től.

Személyi hírek
Közalkalmazotti jogviszonya megszűnt:
Nyugdíjba vonulás miatt:
Farkas
Lajos
munkaés
tűzvédelmi vezető, Igazgatási és
Jogi Osztály
Fehér József csatornaőr, Szolnoki
Szakaszmérnökség

Igazgatóságunknál közalkalmazotti
jogviszonyt létesítettek:
Szivák Lajos 2016. november 23tól
kapott
közalkalmazotti
kinevezést matróz munkakörbe az
MBSZ Hajózási Szolgálatánál
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Nagy Réka

Vízrajzi előadás az akadémián
A Magyar Tudományos Akadémia
Vízgazdálkodás-tudományi Bizottsága a Magyar Tudomány Ünnepe
sorozathoz kapcsolódva november
10-én
előadóülést
szervezett
Változások vizeinkben – lehetséges

okok, bizonytalanságok címmel,
amelyen előadást tartott dr. Kovács
Sándor, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság Vízrajzi Osztályának
vezetője is. Kollégánk a Tisza és
mellékfolyói vízszállító képes-

ségének változásáról beszélt a 20
perces előadásában, kitérve az
árvizekre, illetve arra, hogy azok
hogyan szabályozzák a jövőbeni
lefolyásokat
a
folyó
menti
területeken, hullámtereken.
Rózsa Helga

Heves megyei elismerés Fejes Lőrincnek
országos szempontból is kiemelt
létesítményeket üzemeltetve látja
el a vízgazdálkodási feladatokat.
Helytállása az árvízi védekezési
munkálatok során példaértékű.
Vízügyi szakemberként kiváló
szakmai együttműködést valósított meg a társszervekkel,
valamint a Heves Megyei Védelmi

Bizottsággal. Helyszínt biztosított
a megyei védelmi bizottság,
valamint
a
helyi
védelmi
bizottságok továbbképzéseinek.
Munkásságát szakmai körökben is
elismerik, azon kivételes emberek
közé tartozik, akinek a munkája
egyben a hivatása is.
Laczi Zoltán

A Heves Megyei Védelmi Bizottság
a védelmi igazgatás területén
kifejtett tevékenységéért emléktárgyat – egy huszárkardot –
adományozott Fejes Lőrincnek, a
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kiskörei szakaszmérnökének. Az elismerést dr. Pajtók
Gábor, a bizottság elnöke adta át
(nagy képünkön) a testület
november 11-én Egerben tartott
ülésén Lovas Attila, a KÖTIVIZIG
igazgatója jelenlétében.
A
kitüntetés
indoklásaként
elhangzott: Fejes Lőrinc 32 éve
dolgozik a KÖTIVIZIG Kiskörei
Szakaszmérnökségén,
melynek
2000 óta a vezetője. Az általa
irányított
szakaszmérnökség
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság dolgozóinak lapja
Felelős kiadó: Lovas Attila igazgató. Felelős szerkesztő: Laczi Zoltán.
Szerkesztő bizottság: Nagy Réka, Kéri Brigitta, Rózsa Helga, Virágné Kőházi-Kiss Edit, Szedlák Gabriella.
Tördelőszerkesztő: Váci Melinda Gabriella
Kiadja a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság:
5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 4. Telefon: 56/425-422/20147
Internet: www.kotivizig.hu
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